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1. Esošās situācijas analīze- kultūras mantojuma objekta 

organizācijas apraksts 

Muzeja darbības pilnvarojums  

Pāvilostas novadpētniecības muzejs ir Pāvilostas novada domes iestāde. 

Pāvilostas novadpētniecības muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša 

iestāde. Muzeja kompetencē ir vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt sabiedrībā Sakas 

novada un Pāvilostas pilsētas dabas, garīgās un materiālās kultūras vērtības un sekmēt to 

izmantošanu sabiedrības izglītošanai, izklaidei un radošas iztēles attīstībai.  

Muzeja saīsinātais nosaukums – PNM 

Muzeja vadības modeļa un organizatoriskās struktūras definēšana un raksturojums 
 

Muzeja darbības pamats ir Pāvilostas novada domes apstiprināts Nolikums 

(apstiprināts 30.07.2009. sēdes protokols Nr 3.,  27.§) ar grozījumiem ( apstiprināts 

25.03.2010. Pāvilostas novada sēdes protokols  Nr 3., 10§ ) 

Muzeja juridiskā adrese: Dzintaru ielā 1, Pāvilostā, Pāvilostas novads, LV 3466 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Tehniskais 
 
 

Muzeja darbība saistīta ar Pāvilostas novada domes lēmumu izpildi.  

( PNM nolikums 5. nodaļa)  

 
2. Muzeja misija, vīzija, prioritārie uzdevumi 

 
Muzeja misijas definējums 

 
   Veidot muzeju par vietējiem iedzīvotājiem – sirdij tuvu, un tūristiem- pievilcīgu vietu. 

Ar aktīvu vietējo iedzīvotāju līdzdarbību apzināt, pētīt un ar muzejiskiem līdzekļiem 

Tehniskais  
personāls 

Pāvilostas novada 
dome 

Muzeja vadītāja 

Krājuma  komisija 
 

Krājuma glabātāja 
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popularizēt Pāvilostas un Sakas novada kultūrvēsturi no vissenākajiem laikiem līdz 

mūsdienām, akcentējot personību lomu tajā.  

Muzeja vīzija 

Pāvilostas novadpētniecības muzejs ir atpazīstams un pieprasīts kultūrvēsturisks objekts –

ar īpašu Baltijas jūras piekrastes vēsturi, kas ļauj baudīt kultūras vērtības un sakārtotu 

vidi, sniedzot daudzpusīgus pakalpojumus, atbilstoši vietas unikalitātei, apmeklētāju 

interesēm un vajadzībām. 

 3. Muzeja darbības virzieni (mērķi), prioritārie uzdevumi 
  
 Muzeja darbības virzieni 

 
Pāvilostas novadpētniecības muzeja darbības pamatvirzieni:  

1. Muzeja krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite un saglabāšana. 

2. Pāvilostas pilsētas un  Sakas novada vēstures apzināšana un pētīšana, 

izmantojot muzeja krājumu un citus pieejamos vēstures avotus. 

3. Muzeja krājuma un izpētīto materiālu pieejamības nodrošināšana: izstāžu  

iekārtošanā, tematiski izglītojošo pasākumu organizēšanā. 

4. Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību. 

Muzeja darbības mērķi un uzdevumi 

Pāvilostas novadpētniecības muzejs turpmākiem 5 gadiem izvirza šādus mērķus un 

galvenos uzdevumus: 

Nacionālās kultūras pēctecības nodrošināšanai saglabāt ar Sakas novada un             

Pāvilostas pilsētas vēsturi saistīto materiālo un nemateriālo mantojumu 

( saskaņā ar Kultūrpolitikas vadlīnijām, sk.1. strat. Mērķis): 

1.1. Veidot muzeja misijai atbilstošu muzeja krājumu, 

1.2.. Nodrošināt krājuma saglabāšanu, pieejamību un iekļaušanu Nacionālā 

muzeja krājuma kopkatalogā. 

Pētīt un apzināt Pāvilostas pilsētas  un Sakas novada  kultūrvēsturisko mantojumu  

( saskaņā ar Kultūrpolitikas vadlīnijām , sk. 1., 3., un 5. strat. Mērķi ): 

            2.1. Veikt muzeja krājuma kolekciju izpēti, 

            2.2. Apzināt,  pētīt un popularizēt novadnieku devumu Pāvilostas pilsētai un 

Sakas novadam. 

 Attīstīt un pilnvērtīgi izmantot muzejā uzkrātās vērtības sabiedrības izglītošanai un 

informēšanai, kā arī brīvā laika pilnvērtīgai pavadīšanai (saskaņā ar Kultūrpolitikas 

vadlīnijām, sk. 3. un 5. strat. Mērķi ): 
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       3.1. Nodrošināt iespēju novada iedzīvotājiem un viesiem iepazīt Pāvilostas 

novadpētniecības muzeju un tā krājumu; 

       3.2. Ar muzeja ekspozīciju,  izstādēm, pasākumiem un izglītojošām nodarbībām 

veicināt sabiedrības interesi un  izpratni par Sakas novada un Pāvilostas pilsētas 

kultūrvēsturisko matojumu.  

Nodrošināt Pāvilostas novadpētniecības muzejā atbilstošus apstākļus muzeja 

pamatfunkciju kvalitatīvai īstenošanai ( saskaņā ar Kultūrpolitikas vadlīnijām, sk. 

1. strat. Mērķi): 

        4.1. Izstrādāt un realizēt ekspozīcijas koncepcijas projektu, 

              4.2.Piesaistīt finansējumu muzeja stratēģiskā plāna sekmīgai attīstībai un 

materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai. 

4. Muzejā plānotie darbības rezultāti 
4.1. Muzeja pasākuma programmas raksturojums; 

Izglītojošā darba mērķis 

PNM mērķis ir sekmēt muzeja mērķauditorijas interesi un zināšanas par Pāvilostas 

pilsētas un Sakas novada kultūrvēsturisko mantojumu un mūsdienu norisēm. 

Mērķauditorija:  

 Vietējie iedzīvotāji  

 Studenti, skolnieki un pirmskolas iestāžu audzēkņi un skolotāji 

 Sezonas tūristu ģimenes 

 Dažāda vecuma un valstu tūristi, kuri apmeklē Pāvilostu 

Izglītojošās nodarbības 

Muzeja piedāvājums ir pieejams visām apmeklētāju grupām. Prioritāte tiek dota skolas 

vecuma bērniem, jo tieši šī vecuma grupa ir tā sabiedrības daļa, kas ar muzeja 

starpniecību iepazīst kultūras daudzveidību un  sniedz skolēniem izpratni un zināšanas 

par sava novada kultūrvēsturiskajām vērtībām.  

Muzeja darbinieki rada vidi vēstures, kultūrvēstures, mājturības un  vides mācību 

stundām.  

Sadarbībā ar Pāvilostas vidusskolas un Mākslas skolas skolotājiem muzeja darbinieki 

rīko nodarbības par aktuālām tēmām.  

Izglītojošā – pētniecības nodarbība „ Piemiņas vietu apzināšana novadā” , veicinās jaunu 

pētniecisko darbu rakstīšanu. Muzejs sadarbībā ar vēstures skolotāju , skolēniem 
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organizēs pārgājienus un ekskursijas uz novadā esošām piemiņas vietām. Tiks rīkoti 

pētniecības un eseju konkursi. 

Otrā prioritārā grupa - vietējie iedzīvotāji bez vecuma ierobežojuma, kas ar muzeja 

izglītojošo nodarbību starpniecību saņem dziļāku izpratni par kultūru,  vēsturi, vērtībām 

un tradīcijām. 

Radošās darbnīcas 

Muzejs organizē radošās darbnīcas, tādējādi paplašinot pastāvīgo apmeklētāju loku. 

Saistībā ar pilsētas svētkiem un izstādēm, gan muzejā, gan ārpus tā tiek organizētas 

tematiskās radošās darbnīcas, kurās interesenti apgūst prasmes un iemaņas, tā iegūstot 

pozitīvas emocijas un attīstot radošo aktivitāti. Piemēram, sadarbībā ar vietējo zivju 

kūpināšanas meistaru veiksmīgi rīkotas Prasmju skolas nodarbības. „Muzeja nakts” 

programmas ietvaros - tīklu lāpīšana, mezglu siešana, virvju galu savienošana. 

Nodarbības akcents ir popularizēt senās zveju prasmju tradīcijas apguvi. Radošās 

darbnīcas un tematiskos pasākumus muzejs rīko savstarpējā sadarbībā ar novada 

pašvaldības iestādēm un biedrībām. 

Pasākumi 

Muzejā tiek organizēti dažāda rakstura tematiskie pasākumi: tikšanās ar māksliniekiem, 

rokdarbniekiem u.c. novadniekiem. Tiek rīkoti piemiņas pasākumi  vietējiem zvejniekiem 

un atmiņu vakari radošajiem laikabiedriem.   

Informācija par izstāžu un pasākumu norisis tiek atspoguļota reģionālajos un novada 

mēdijos, kā arī novada mājas lapā www.pavilosta.lv un Muzeja biedrības mājas lapā 

www.muzeji.lv .  

Muzeja darbinieki sadarbībā ar novada izglītības un kultūras iestādes darbiniekiem kopīgi 

organizē dažāda mēroga izglītojošus pasākumus. 

Pāvilostā ik gadus notiek pilsētas svētki - tūrisma sezonas atklāšana,  Sakas pagasta 

svētki, Zvejnieku svētki, smilšu skulptūru festivāls „Zelta smilšu grauds” un tūrisma 

sezonas noslēguma pasākums „ Senās uguns nakts”. Šajos  pasākumos muzejs piedalās 

un piedalīsies  ar dažādām aktivitātēm- izstādēm , radošajām  darbnīcām, u.t.t.  

Aktuāli ir ar valsts vēstures notikumiem saistītie pasākumi – Lāčplēša dienas pasākums 

un politiski represētajiem veltītie pasākumi.  

Muzeja krājuma priekšmetu un deponēto priekšmetu izstādēm tiek rīkoti atvēršanas vai 

noslēguma pasākumi, kuru laikā notiek tikšanās ar izstāžu autoriem un  kuratoriem.  

Uz šādiem pasākumiem tiek aicināti Pāvilostas novada vadība un deputāti, kultūras un 

izglītības iestāžu darbinieki, skolu audzēkņi un masu mēdiju pārstāvji. Muzejam jau 
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izveidojusies laba savstarpēja sadarbība ar nevalstiskām organizācijām : mednieku 

biedrību „ Saka”, biedrību „ No idejas līdz attīstībai” un pensionāru nodibinājumu  

„Varavīksne”. 

Konsultācijas 

Muzeja darbinieki,  atbilstoši savai kompetencei, sniedz konsultācijas par : 

 Muzejā krājumā esošajām kolekcijām un to priekšmetiem,  

 Pāvilostas pilsētas un Sakas novada  vēsturi, sadzīvi,   

 Radošām novada personībām  

Ekskursijas  

Muzejā tiek piedāvāti gida  pakalpojumi:  

 Speciālistu pavadībā ir iespēja iepazīties, apskatīt muzeja ekspozīciju un izstādes. 

 Ārpus muzeja ekskursija pa Pāvilostas pilsētu un Sakas novadu.  

Izglītojošā darba nepieciešamie resursi 

Lai muzejs varētu rīkot plašāka mēroga izglītojošas nodarbības nepieciešami 

cilvēkresursi- muzeja pedagoga štata vienība, kurš izstrādātu metodiskos palīglīdzekļus: 

muzejpedagoģisko- programmu, lekciju  un citu izglītojošo pasākumu organizēšanai. 

Pašlaik muzeja darbinieki vada nodarbības,  tikai novada skolas skolēniem, jo laika 

trūkums un darba pienākuma apjoms ierobežo piesaistīt arī citu skolu skolniekus.  

Muzejā būtu nepieciešams viens speciālists pētnieciskā darba veikšanai,  kurš regulāri ar 

jauniem pētījumiem varētu papildināt ekspozīcijas un izstādes, atlasītu nepieciešamo 

materiālu izglītojošām  programmām, informatīvajiem materiāliem un rakstiem. 

Finanšu resursi- muzeja budžets, projektiem piesaistītais finansējums.  

Ierobežotais muzeja budžets un personāla trūkums ierobežo izglītojošā un pētnieciskā 

darba attīstību, tai skaitā pilnvērtīgāku sabiedrības izglītošanu. Būtu nepieciešamas 

pašvaldības atbalsts muzeja speciālista pētniecības darbā un muzeja pedagoga 

atalgošanai.  

Tehniskie resursi – nepieciešama tehniskā  aparatūra -  portatīvais dators, projektors, 

apskaņošanas iekārta, tāfele, ekrāns.  

Izglītojošā darba prioritāte: 

 Izglītojošās nodarbībās turpināt veicināt  Pāvilostas pilsētas un Sakas novada 

kultūrvēstures apzināšanu; 

 Tematisko pasākumu rīkošana -popularizējot novadnieku sasniegumus mākslā, 

kultūrā, izglītībā u.c. 
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4.2.Muzeja telpas un personāls 
Teritorija un ēkas 

Muzeja teritorija kopumā 2480 m2 . Uz zemes gabala atrodas muzeja ēka un palīgēka 

Laivas māja. Ēkām ir vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa status Nr 8661. Zeme un 

ēkas ir Pāvilostas novada pašvaldības īpašums. 

Muzeja pamatekspozīcija „ Sakas novada senvēsture-1. Pasaules karš” papildināts ar 

jauniem muzeja priekšmetiem, atjaunots un papildināts informatīvais teksts, atjaunots 

noformējums. 2008.g. 

Telpu platības 422 m2 

 Ekspozīcijas, izstāžu telpu platība - 229 m2 

 Krājuma telpas  - 126 m2 

 Parējās telpas 67 m2 

2012.gadā  veikta muzeja ēkas jumta rekonstrukcija, mansarda izbūve, jauna uzbūvēta 

veranda ; 

Veikta muzeja ēkas logu rekonstrukcija;  

Palīgēkas „ Laivas māja”  rekonstrukcija par muzeja ekspozīcijas ēku ( 48 kvm );   

Muzeja mansardā iekārtota jauna krājuma telpa 72 m2 

Iegādātas plauktu sistēmas sadzīves priekšmetu krājumam; 

Iegādāti un uzstādīti 8 metāla skapji  rakstisko priekšmetu uzglabāšanai un  viens skapis 

muzeja uzskaites dokumentācijai; 

Izstāžu zālē gleznu eksponēšanas iekārta; 

Muzeju apsardzi nodrošina SIA „ Spīdola” ( ugunsdrošība un apsardze); 

Izstrādāts muzeja teritorijas apzaļumošanas plāns. 

2016. gadā ar VKKF atbalstu izveidota vēsturiska ekspozīcija “Pāvilosta Padomju 

okupācijas gados”; 

4.5.Muzeja personāls. 

Muzeja darbinieku skaits - 3  

muzeja vadītājs – 40 stundas nedēļā,  

krājuma glabātājs - 36 stundas nedēļā,   

apkopēja – kurinātājs 30 stundas nedēļā; 

4.3.Esošais un plānotais apmeklējumu skaits 
 

  Pāvilostas novadpētniecības muzejā apmeklētāju uzskaite tiek piereģistrētā muzeja 
apmeklētāju žurnālā. Šeit arī var saņemt gida pakalpojumus, līdz ar to uzskaite tiek vesta 
arī par tūristu grupām, kas apmeklē vietējos objektus.  Pēc projekta realizācijas plānots 
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pie muzeja izvietot apmeklētāju skaita reģistrēšanas iekārtu, lai uzskaitītu ne tikai muzeja 
apmeklētājus, bet visus tūristus, kas apmeklē arī promenādi un muzeja apkārtni.  
 
Muzeja apmeklējuma skaits, vadoties pēc muzeju uzskaites datiem 
 

Gads Pāvilostas novadpētniecības muzejs 
2011. 2407 
2012. 3029 
2013. 2905 
2014. 2735 
2015. 3161 
2016.  3769 

 
  Pēc projekta realizācijas un minēto objektu iekļaušanās vienotā Baltijas jūras piekrastes 
tūrisma piedāvājuma tīklā, plānots ka vidēji tūristu apmeklējums pieaugs vidēji 4,7 
reizes. Pašreiz uzskaite tiek vesta tikai muzeja apmeklētājiem. Bet pēc projekta 
realizācijas tiks uzskaitīti “publiskās telpas” apmeklētāji, kas dosies uz jūru un moliem, 
SERF klubu, jahtu ostu, brīvdabas pasākumiem, izmantos slipu laivu nolaišanai. Pašreiz 
precīzu datu nav, bet muzejs un promenādes vieta ir vispameklētākā vieta Pāvilostā un 
šeit tiek organizēti vairāki lieli kultūras un izklaides pasākumi vasaras sezonā, kā arī 
lielākā apmeklētāju plūsma uz jūru, līdz ar to plānoto apmeklētāju skaits līdz 15 001 
apmeklētāju līdz 2023. gadam pēc projekta realizācijas.  
 

5. Muzejā plānotie pakalpojumi un to attīstība  
  Projekta realizācijas rezultātā tiks radīti jauni piedāvājumi Pāvilostas pilsētas 
apmeklētājiem: tā būs lielgabarīta muzeja eksponātu ekspozīcijas zāle, kur liela daļa būs 
izvietoti priekšmeti, kas saistīti ar zvejniecību. Ēkā būs arī iebūvēts WC cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām. Arī Pāvilostas muzejs būs pieejams cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem un tiks labiekārtota muzeja apkārtne. Blakus muzejam tiks izveidota neliela 
estrāde, kur vasaras vakaros plānots rādīt brīvdabas kino, tūristu grupām  vārīt īpašo 
Pāvilostas zupu un veidot atraktīvus, ar zvejniecību saistītus  pasākumus un 
piedāvājumus. Savukārt pievadot SERF mājai tik nepieciešamās komunikācijas, SERF 
māja varēs kvalitatīvi sniegt savus pakalpojumus: veikt ar  jūras sporta veidiem saistītas 
apmācības tūristiem un citiem interesentiem. Izbūvējot slipu Sakas upē, laivotājiem un 
citiem ūdens sporta veidu cienītājiem būs iespēja ielaist laivas, SUP dēļus un citus 
palīglīdzekļus Sakas upē. Savukārt izveidojot promenādi, kas savienos Dzintaru ielas 
sākumu ar Ziemeļu molu, tūristi un apmeklētāji varēs civilizēti nokļūt jūras krastā, 
pārvietoties ar bērnu ratiņiem vai invalīdu ratiņiem droši un nokļūt pie jūras. 

 
N.P.K. Objekta un pakalpojuma 

nosaukums 
Pakalpojuma 

apraksts 

Pakalpojumu 
pieprasījuma 
pamatojums 

1. 

Pāvilostas muzeja pieejamība 
cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem 

Labiekārtojot muzeja 
apkārtni un izbūvējot 
divus invalīdu 
pacēlājus, Pāvilostas 
novadpētniecības 
muzejs kļūs pieejams 
arī apmeklētājiem ar 

Pašreiz ir 
problemātiski 
cilvēkiem ar 
kustību 
traucējumiem 
apmeklēt muzeju, 
jo ēkā ved stāvas 
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kustību 
traucējumiem. 

kāpnes, līdz ar to 
apmeklētāji ir 
jāienes muzejā. 
Ēkas otrais stāvs 
vispār nav 
pieejams cilvēkiem 
ar kustību 
traucējumiem, jo 
šeit ved stāvas 
kāpnes. 

2. 

Brīvdabas estrāde pie muzeja 

Pie muzeja tiks 
izbūvēta neliela 
estrāde, kurā tiks 
organizēti dažādi 
kultūras pasākumi: 
muzeja tematiskie 
pasākumi, dzejas 
dienas, brīvdabas 
kino, vietējais 
kulinārais 
mantojums- tiks 
kūpinātas zivis un 
vārīta īpašā 
Pāvilostas lēveru 
zupa, kā arī citi 
brīvdabas pasākumi 

Muzeja telpas ir 
nav plašas un ir 
nepietiekošas, līdz 
ar to vasaras 
sezonā tiks 
izmantota āra telpa 
dažādu aktivitāšu 
organizēšanai 

3. 

Promenāde 

Promenāde būs 
Pāvilostas pilsētas 
centrālā vieta, kur 
plūst  lielākā 
apmeklētāju straume 
uz jūru, tā būs 
pilsētas seja. 
Promenāde savienos 
Dzintara ielas 
sākumu ar Ziemeļu 
molu, ies gar 
Pāvilostas 
novadpētniecības 
muzeju, Laivu māju 
un iekļaus sevī 
vēsturisko Sakas upes 
krasta bruģi. 
Promenādē tiks 
izvietotas mazās 
arhitektūras formas, 
labiekārtojuma 
elementi un gar tās 
malām varēs 
izvietoties vietējie 

Pašreiz uz jūru ved 
taka, kas vētru 
laikā applūst un 
tūristi stihiski 
pārvietojas uz jūru 
pāri kāpu valnim. 
Šāda pārvietošanās 
nav ērta arī 
tūristiem, 
cilvēkiem 
ratiņkrēslā vai 
bērnu ratiņiem 
praktiski ir 
problēmas piekļūt 
pie jūras. Šeit būtu 
arī sakārtota vieta, 
kuru varētu 
piedāvāt vietējiem 
uzņēmējiem, 
amatniekiem u.c. 
piedāvāt tūristiem 
savus ražojumus. 
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amatnieki, 
mājražotāji, kas varēs 
tūristiem piedāvāt 
savus ražojumus. 

4. 

Slips- mazgabarīta laivu 
nolaišanas vietas  

Promenādes posmā 
tiktu izveidots slips 
mazgabarīta laivu 
nolaišanai ūdenī, kas 
iekļautos promenādes 
kopējā koncepcijā 

Sakārtojot Sakas 
upes krastu un to 
nostiprinot, 
nepieciešams 
paredzēt vietu, kur 
nolaist mazizmēra 
kuģošanas 
līdzekļus 

5. 

SERF mājas kvalitatīvs 
piedāvājums 

Blakus Laivu mājai 
tika izbūvēta laivu 
māja kopija no koka, 
kurā atrodas SERF 
klubs. Šeit ūdens 
sporta veidu 
apmācība. Par cik 
ēkai nebija ūdens, 
kanalizācijas un 
elektrības pievada, 
tad ēka pilnvērtīgi 
nefunkcionēja. 
Veicot apkārtnes 
labiekārtojumu, 
paredzēts zem bruģa 
pievadīt atbilstošas 
komunikācijas SERF 
mājai un WC 
cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, lai vēlāk 
nebūtu jābojā 
jaunizveidotais 
segums. 

Lai SERF māja 
pilnvērtīgi darbotos 
un piedāvājums 
būtu kvalitatīvs, tai 
ir nepieciešanas 
dušas, sanitārais 
mezgls un 
elektrības 
pieslēgums, kas 
līdz šim ir izpalicis. 

 
    

6. Publicitāte 
Muzeja komunikācija 

Muzeja mērķauditorija ir: 

 Vietējie iedzīvotāji 

 Skolēni, studenti 

 Dažādas iedzīvotāju grupas 

 Tūristi 
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Muzeja izglītojošā darba pamatā ir  iepazīstināt vietējos iedzīvotājus un muzeja 

apmeklētājus ar Sakas novada un Pāvilostas pilsētas materiālo un garīgo kultūru, radot 

cieņu pret šo vietu un paaugstinot  vietējo iedzīvotāju zināšanu līmeni par sava novada 

vēsturi. 

Muzeja piedāvājums ir pieejams dažādām apmeklētāju grupām. Vasaras sezonā muzeja 

mērķauditorija ir tūristi un novada viesi.  

Mārketinga darba mērķis 
 
Radīt pilnvērtīgu muzeja produktu un pakalpojumu klāstu,  kas sekmētu un uzturētu 

vēlmes un intereses apmeklēt Pāvilostas novadpētniecības muzeju. 

Mārketinga darba raksturojums 

Muzeja darbībā tiek pievērsta uzmanība mārketinga visiem četriem faktoriem – 

produktam, cenai, vietai un reklāmai: 

 Muzeja darbinieki sagatavo kvalitatīvu un pēc iespējas atšķirīgu muzeja produktu, 

kas atspoguļo muzeja individualitāti. 

 Muzeja ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis - Pāvilostas pilsētas pirmā 

mūra ēka, bijusī „Loču mājā”, tā atrodas pievilcīgā vietā uz zemes strēles starp 

Baltijas jūru un Sakas upi. 

 Muzejā noteiktā maksa apmeklētājiem ir pieņemama.  

 Muzeja izstāžu atklāšanas,  tematiskie pasākumi un nodarbības vietējās skolas 

skolniekiem ir bezmaksas. 

 Muzeja darbība ir novērtēta ar Pāvilostas novada pašvaldības Pateicības rakstiem,  

kas pastiprina popularitāti starp novada kultūras un izglītības iestādēm. 

 Apmeklētājs muzejā jūtas gaidīts un savu apmierinātību ar redzēto izsaka 

atsauksmju grāmatā, kura  pieejama katram muzeja apmeklētājam. 

 Muzejs reklāmām  neizdod lielus finanšu ieguldījums. 

 Informācija par izstādēm, nodarbībām, vēsturiskām norisēm novadā , izcilām 

personībām, nozīmīgām jubilejām u.c.  pasākumiem regulāri tiek atspoguļota 

novada laikrakstā „ Pāvilostas novada ziņas”, novada mājas lapā 

www.pavilosta.lv ,  Aizputes  televīzijā un laikrakstos „ Kursas Laiks” un 

„Kurzemes Vārds”. 

 Par muzeja aktualitātēm reizi mēnesī tiek informēta Pāvilostas novada iestāžu 

vadītāji, deputāti, novada skolu  pedagogi un kultūras darbinieki. 
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 Muzeja darbinieki sadarbībā ar Pāvilostas Tūrisma informācijas centru piedalās 

starptautiskā tūrisma gadatirgū „ Balttour”. 

Sadarbība ar citām institūcijām  

 Kultūras Ministrija – Muzeja nodaļa, Latvijas Muzeju biedrība un citi muzeji 

 Muzeja krājumu popularizēšanā ar „Nacionālā muzeja krājuma kopkataloga” 

projekta īstenotājiem. 

 Muzejs atbalsta un piedalās pašvaldības, izglītības un kultūras iestāžu rīkotajos 

pasākumos. 

 Jauniešu piesaiste muzeja pasākumos ar biedrību „ No idejas līdz attīstībai” 

 Muzeja produktu daudzveidības ierīkošanā – floristikas kopa „ Āķgalnieces” 

pensionāru nodibinājums „Varavīksne” 

 Jaunu muzeja apmeklētāju piesaistē ar Tūrisma firmām „ Skaisto skatu aģentūra”, 

„ Impro”, Liepājas Tūrisma biroju, Pāvilostas Tūrisma informācijas centru 

 Pāvilostas novada tūrisma bukletu, skatu kartiņu sagatavošanā to izplatīšanā 

starptautiskos tūrisma gadatirgos Lietuvā, Somijā,  Zviedrijā ar Pāvilostas TIC 

darbiniekiem. 

 Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai sponsori vietējie uzņēmēji  z/ s „ Kaija”, SIA 

„ Āķagals” 
Aktivitātes, kas piesaista muzeja apmeklētājus un atbalstītājus: 

 Ielūgumi uz pasākumiem;  

 Brīvbiļetes;  

 Regulāra kontaktu uzturēšana ar sadarbības partneriem; 

 Jaunu kontaktu veidošana;  

 Iesaistīšanās dažādās akcijās; 

 Bezmaksas pasākumi muzeja labiekārtotajā teritorijā. 

Muzeja piedāvātie maksas pakalpojumi: 

 ekspozīcijas un izstādes; 

 gida pakalpojumi; 

 muzeja telpu izmantošana. 

Muzeja piedāvātie bezmaksas pakalpojumi 

 muzeja apmeklējums novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem; 

 muzeja apmeklējums novada skolu audzēkņiem 
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 Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem;  

 ekskursiju gidiem; 

 masu mediju pārstāvjiem; 

 atsevišķu pasākumu - visiem muzeja apmeklētājiem 

Muzeja pieejamības un apmeklētāju ērtību nodrošināšana 

 Pie muzeja un citur Pāvilostas  novadā ir informatīvie stendi, kur tiek izvietotas 

muzejā aktualitātes; 

 Muzejā iespējams saņemt bezmaksas informatīvo bukletu par Pāvilostas pilsētas 

un novada apskates objektiem, pilsētas un novada karti. 

 Muzeja apmeklētājiem ir pieejams ekspozīcijas apraksts latviešu, un prospekts 

angļu, vācu valodās; 

 Muzejs apmeklētājiem ir atvērts darba dienās no 9.00 līdz 17.00, sezonā arī 

sestdienās un svētdienās no plkst.12.00 līdz 16.00 

Mārketinga darba problēmas un prioritātes: 

      Problēmas: 

 Muzeja attālums no Rīgas 230 km, Ventspils 76 km, Liepāja 54 km 

 Novada liela teritorija ar mazu iedzīvotāju blīvumu 

 Ierobežots apmeklētāju skaits telpās, tādējādi mazinot kvalitatīva brīvā laika 

pavadīšanas iespēju esošajās ekspozīcijas un pastāvīgo izstāžu telpās. Piem. 

semināri, kino demonstrējumos, u.c. 

 Muzejs nav pieejams apmeklētājiem ar kustības traucējumiem 

Prioritātes: 

 Laba sadarbība ar Pāvilostas TIC, reklāmas izplatīšanā 

 Sadarbība ar Tūrisma aģentūrām un Tūrisma birojiem 

 Sezonā tūristu apmeklējuma palielinājums 

 Muzeja aktīva piedalīšanās pilsētas pasākumos 

 Sadarbība ar vietējām biedrībām, kultūras un izglītības iestādēm 

 Vietējie skolnieki apmeklē muzeja piedāvātos pakalpojumus  

Paredzamie muzeja komunikācijas politikas rezultāti 

 Veidojot jaunus muzeja produktus-  ekspozīcijas, izstādes, nodarbības, pasākumus 

apmeklētāji tiek iepazīstināti par  Pāvilostas pilsētas un Sakas novada savdabīgo 

kultūrvēsturi, sadzīvi un personībām. 

 Vietējie skolnieki un pārējie iedzīvotāji atkārtoti apmeklē muzeju. 
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 Jaunu tūristu piesaiste, kuri izmanto  Pāvilostas muzeja pakalpojumus. 

 Papildināsies muzeja budžets, kas tiek izmantots muzeja funkciju izmaksām.  

Darbības spējas uzlabošanas pasākumi 5 gadiem  
 

Nr. 

p.k. 

Aktivitāte Gads 

1.  Veikt mārketinga aktivitātes: sadarbība ar Pāvilostas TIC , 

Tūrisma firmām, piedalīšanās tūrisma gadatirgu „ Balttuor” u.c. 

2017-2023 

2. Tehnoloģijas pielietošana muzeja produkta veidošanā un to 

reklamēšanā.  

2017-2023 

3. Tematisko izstādes, pasākuma, nodarbību rīkošana  2017-2023 

4. Izglītojošās nodarbības piesaistīt jauniešus 2017-2023 

5. Piesaistīt jaunus muzeja apmeklētājus sadarbībā vietējiem tūrisma 

uzņēmējiem.  

2017-2023 

6. Veikt potenciālo muzeja apmeklētāju aptauju. Iegūto informāciju 

apkopot, analizēt un  secinājumus iekļaut veicamos uzdevumos. 

2017-2023 

 

     Informācija par projekta gaitu un rezultātiem tiks ievietota Pāvilostas novada mājas 
lapā www.pavilosta.lv, kā arī Pāvilostas novada avīzē „Pāvilostas Novada Ziņas”, 
Liepājas reģiona laikrakstos. Informācija par Pāvilostas novadpētniecības muzeju un 
promenādi tiks ievietota visos Pāvilostas novada un Liepājas reģiona tūrisma bukletos un 
citos materiālos. Informācija par Vērgales muižu tiek un arī turpmāk tiks ievietota 
daudzos publicitātes materiālos un mājas lapās, kurās tiek publicēta informācija par 
Latvijas pilīm un muižām, līdz ar to tiks popularizēta plašākam Latvijas iedzīvotāju un 
ārvalstu viesu lokam. 
 

7. Muzeja darbības ilgtspēja  
   Projekta realizācijas rezultātā jaunradītā un rekonstruētā infrastruktūra no pašvaldības 
puses tiks uzturēta kārtībā, sakopta un kalpos tiem mērķiem, kas projektā ir paredzēti, 
vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas. Tam tiks izdalīti līdzekļi no pašvaldības 
budžeta, lai šo infrastruktūru uzturētu kārtībā vismaz piecus gadus pēc projekta 
īstenošanas. Projekta realizācija palīdzēs Pāvilostas novadpētniecības muzejam piesaistīt  
vairāk apmeklētājus, tai skaitā tūristus. Projektam būs multiplikatīvs efekts, jo jaunradītie 
rezultāti tiks popularizēti tūrisma bukletos, mājas lapās un tūrisma gadatirgos, kā jauns 
komplekss tūrisma piedāvājums, kas balstoties uz sakārtotu infrastruktūru, “apaugs” ar 
citiem tūrisma piedāvājumiem.  
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Pāvilostas novadpētniecības muzejam pieguļošās  
infrastruktūras apraksts 

 
8. Projekta īstenotājs: Pāvilostas novada pašvaldība 
 
9. Teritorija, kurā plānots īstenot infrastruktūras attīstības projektu  
 

 
 

10.  Infrastruktūras attīstības projekta mērķis 
 
   Saglabāt, atjaunot un attīstīt Pāvilostas pilsētas kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, 
pilnveidojot kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma objekta tūrisma piedāvājumu, to 
attīstībai nepieciešamo infrastruktūru un radot jaunus pakalpojumus, tādējādi veicinot 
reģiona iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos, tūrisma un 
ekonomikas/uzņēmējdarbības attīstību. 
 

11.  Infrastruktūras attīstības projekta nepieciešamais pamatojums: 
 

11.1. Problēmsituācija, kuru risina infrastruktūras projekts 
 

   Pāvilostas novada populārākais un tūristu apmeklētākais objekts ir Pāvilostas 
novadpētniecības muzejs ar blakus esošo Laivu māju un Sakas upes krasta bruģi. 
Pāvilostas novadpētniecības muzejs ir kultūrvēsturisks objekts, būtisks kultūrvēstures 
izziņas avots Pāvilosta un kalpo kā simbols attiecīgās apdzīvotās vietas attīstībai. 
Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēka ir pirmā mūra māja (Loča māja) Pāvilostā, un 
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to varētu uzskatīt par Pāvilostas, kā apdzīvotas vietas sākumu 1879. gadā. Muzejs atrodas 
starp Baltijas jūru un Sakas upi, blakus muzejam atrodas jahtu osta un Pāvilostas osta. 
Gar muzeju un Sakas upes krastu pašreiz ved gājēju taka uz Ziemeļu molu, pa kuru plūst 
lielākā atpūtnieku un tūristu plūsma uz jūru. Noslodze šai vietai ir ļoti liela un pašreiz šeit 
ved taka ar daļēju grants segumu, kas nav labiekārtota un ir problēmas pārvietoties ar 
bērnu ratiņiem, vēcāka gājuma cilvēkiem un apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. Šeit 
notiek intensīvākā tūristu plūsma vasaras sezonā, jo vieta ir “stratēģiski” svarīga un tajā ir 
koncentrējusies galvenie tūristu apmeklējuma objekti: Ziemeļu mols, jūrmala, Pāvilostas 
novadpētniecības muzejs, osta un jahtu  osta, SERF māja,  auto stāvlaukums un viesu 
māja- restorāns “Āķagals”.  
    Vērtīgs ir arī vēsturiskais Sakas upes krasta bruģis, kas atrodas pie laivu mājas. Lai 
minētās vērtības saglabātu, projektā apredzēts izbūvēt pretplūdu aizsargbūvi, ko izbūvēt 
kā promenādi, jo lielu vētru gadījumā, jūras ūdens tiek iepūsts Sakas upes grīvā, ceļas 
ūdens līmenis un tiek izskaloti muzeja un laivu mājas pamati, bojāts vēsturiskais bruģis. 
Nostiprinot Sakas upes krastu, izbūvējot promenādi un tādējādi paceļot Sakas upes krasta 
līniju, tiktu novēsta minēto ēku regulārā aplūšana, lielu vētru gadījumā. Sakas upes labā 
krasta nostiprinājums būvēts 1876. gadā, rekonstruēts 1923.-1926.gadā. Krasta 
nostiprinājuma garums ~110 m. Krasta nostiprinājums – pusnogāzes profila. Fasādes 
sienu veido koka pāļu blīvsiena. Līcī redzami elementi no agrāk pastāvējuša nogāzes 
profila krasta nostiprinājuma no akmens krāvuma.  
  Lielu vēju un vētru laikā, kad ūdens no jūras ieplūst Sakas upē, upes krasts ir samērā 
zems, ūdens līmenim ceļoties, ūdens appludina krastu, tai skaitā muzeja ēkas pamatus, 
laivu māju un vēsturisko Sakas upes krasta bruģi. Projektā plānots ne tikai sakārtot 
muzeju un tā apkārtni, bet arī veikt preventatīvus pasākumus Sakas upes krasta 
nostiprināšanai posmā no Dzintaru ielas sākuma līdz Ziemeļu molam, izveidojot 
labiekārtotu promenādi.  
 

 
Ūdens līmenis Sakas upē ceļas un skalo ēku pamatus 
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Tiek noskalots arī vēsturiskais bruģis pie Laivu mājas 

 
   Promenāde kalpotu gan kā aizsargvalnis pret muzeja vēsturisko  ēku applūšanu, un to 
bojāšanu, gan arī kā sakārtota infrastruktūra tūristu un atpūtnieku ērtībām piekļūšanai pie 
jūras. Pašreiz nereti kustība uz jūru notiek stihiski caur kāpām, līdz ar to izmīdot augu 
zemsedzi, kas savukārt stimulē kāpu vaļņa nopūšanu un aizsardzības mazināšanos lielu 
vēju un vētru gadījumā. Muzejs un Laivu māja, kopā ar vēsturisko bruģi un labiekārtotu 
promenādi kalpotu kā vienots komplekss tūrisma attīstībai un tūristu piesaistei. Pāvilostas 
novadpētniecības muzejs ir viens no retajiem muzejiem republikā, kam ir liels 
zvejniecības priekšmetu krājums un liela daļa ekspozīcijas veltīta zvejniecībai. Muzejā ir 
izveidota jauna patstāvīga ekspozīcija “Pāvilosta padomju okupācijas gados” kurā ir 
atspoguļota dzīve aizliegtā zonā, kas ir īpaši saistoša tūristiem, sevišķi ārzemniekiem. 
Sakārtojot infrastruktūru, promenādes posmā plānots vasaras sezonā piesaistīt vietējos 
uzņēmējus, kas būtu gatavi nodarboties ar ēdināšanas, suvenīru un mājražotāju 
tirdzniecības pakalpojumiem. Muzeja ēka un Laivu māja, piesaistot ES fondu projektu 
līdzekļus, ir rekonstruēta. Atlikusi apkārtnes labiekārtošana, invalīdu pieejamības 
nodrošināšana muzejam un ugunsdzēsības prasībām atbilstošu evakuācijas kāpņu izveide 
pie muzeja ēkas. Projektā  plānotā aizsargbūve-  Sakas upes labā krasta nostiprinājums 
būvēts 1876. gadā, rekonstruēts 1923.-1926.gadā. Krasta nostiprinājuma garums ~110 m. 
Projekta ietvaros paredzēts izveidot aizsargvaļņa, jeb pretplūdu sienas izveidi Sakas upē 
no laukakmeņiem un betona un pārcelt mazizmēra glābšanas laivu nolaišanas vietu no 
vēsturiskā Sakas upes bruģa pie Laivu mājas tuvāk jūrai un izveidot laivu autotransporta 
apgriešanās laukumu ar rādiusu > 16 m. Paredzēta muzeja ēkai pretī esošās krastmalas 
atjaunošanu pa visu muzeja līča perimetru ar laukakmeņu segumu, krasta 
nostiprinājumiem un minimālo akvatoriju dziļumu 1m zem topogrāfiski uzrādītās ūdens 
līnijas atzīmes. Promenādes posmā, blakus muzejam atrodas SERF māja, kurai nav 
pieslēgtas komunikācijas (ūdens, kanalizācija un elektrība), tad,  pirms promenādes 
izbūves, projektā paredzēts izbūvēt komunikāciju (ūdens, kanalizācijas un elektrības) 
pievadus  SERF mājai kā arī no jauna izbūvējamai lielgabarīta eksponātu ekspozīcijas 
zālei un invalīdu WC, jo izbūvējot promenādi, komunikāciju pievadīšana būs apgrūtināta. 
Pēc komunikāciju sakārtošanas paredzēta promenādes izbūve gājējiem no Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja līdz Ziemeļu molam, ar bruģakmens segumu un grunts seguma 
nestspēju līdz 40 t, piekļuvei ar smago tehniku Ziemeļu molam, kā arī plānots veikt 
muzeja apkārtnes labiekārtojumu: bruģakmens segumu, akmensdārzu, laternas, solus, 
dēļu klājuma segumu- estrādi, kas kalpotu par vietu pasākumiem, muzeja norādes zīmi, 
autobusa stāvvietu pie muzeja. Pašai muzeja ēkai paredzēts izbūvēt invalīdu pieejamībai 
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divus pacēlājus muzeja pirmajam un otrajam stāvam apmeklētājiem ar īpašām 
vajadzībām un paredzēt ugunsdrošības kāpņu izvietojumu pie ēkas otrā stāva ārējām 
durvīm, kas ir obligāta prasība no VUGD puses.. Savukārt promenādes posmā paredzēts 
uzstādīt laternas promenādes izgaismošanai, soliņus ar atkritumu urnām un mazās 
arhitektūras formas.  Sakārtota apkārtējā vide jau no mazotnes audzina jauno paaudzi būt 
atbildīgam par kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem, tos novērtēt saglabāt. Pāvilostas 
novads atrodas tūristiem pievilcīgā vietā, pie Baltijas jūras starp divām Latvijas jūras 
lielpilsētām Liepāju un Ventspili, līdz ar to tūristu plūsma katru gadu pieaug. Tūristi ceļo 
ne tikai ar automašīnām, bet pieaug arī velo tūristu skaits un daudzi tūristi novadā ierodas 
ar jahtām. Pāvilostas novada viena attīstības prioritātēm ir tūrisms un novadā ir daudz 
viesu māja. Sakārtojot un labiekārtojot vietējos tūrisma objektus un iekļaujot tos kopīgā 
tūrisma plūsmā, tiks veicināta novada attīstība, tai skaitā uzņēmējdarbība, kas saistīta ar 
tūrismu un tā apkalpošanu, jaunu piedāvājumu radīšanu tūristiem, līdz ar to arī sekmējot 
nodarbinātību novadā.   
Bijusī Pāvilostas Loču māja ar laivu novietni un Sakas upes krasta bruģi vietējās 
nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 8661 
Pāvilostas novadpētniecības muzejs atrodas bijušajā Loču mājā, bet muzeja ekspozīcija 
izvietota arī blakus esošajā bijušajā Laivu mājā. Īstenojot muzeja un tā pieguļošās 
teritorijas kompleksu rekonstrukciju, tiks saglabāta Pāvilostas, kā sena zvejniekciemata 
kultūrvēsturiskā vide. Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēka ir senākā- pirmā mūra ēka 
Pāvilostā, kas celta 1879. gadā kā loča māja un ir liecinieks Pāvilostas, kā zvejnieku 
ciemata attīstības tradīcijām. Ēka atrodas Sakas upes grīvā starp Sakas upi un Baltijas 
jūru. Muzejs sevī ietver vispusīgu ekspozīciju, kas pārsvarā sastāv no zivsaimniecības 
priekšmetiem. Muzeja krājumos glabājas vairāk nekā 8500  eksponātu, no tiem 410 
izvietoti pastāvīgajā ekspozīcijā, kas stāsta par Pāvilostas un Sakas novada vēsturi. Ir 
izveidotas sadzīves priekšmetu, ģeoloģisko priekšmetu, veksikoloģijas, reliģijas, u.c. 
kolekcijas. Rakstisko materiālu krājumā ir dokumenti no 19. gs. Fotoattēlu kolekcija 
sniedz bagātīgu ieskatu Pāvilostas un Sakas novada no 20gs. sākuma  līdz mūsu dienām. 
Apmeklētājiem ir pieejams apskatei Sakas novada tautas tērps, kurš 2003. gada XXIII 
Latviešu Vispārējos Dziesmu svētkos tautastērpu skatē ieguva godpilno 1. vietu.   
 
11.2. Sasaiste ar darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība”  un valsts 
ilgtermiņa plānu Baltijas jūras piekrastei 
 

    Projekts atbilst  darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā 
virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiskam 
atbalsta mērķim “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”. Atjaunojot un sakārtojot 
kultūrvēsturisko objektu Pāvilostas novadpētniecības muzeju un tam pieguļošo 
teritoriju, tai skaitā izveidojot labiekārtotu promenādi, tiks attīstītas esošās funkcijas 
un piedāvāti jauni pakalpojumi kultūras objektā un tam pieguļošajā teritorijā, 
nodrošināta investīciju ilgtspēja un nodrošināta ietekme uz kultūras objekta 
sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.  
     Projekts atbilst Valsts ilgtermiņa tematiskajam plānam Baltijas jūras piekrastei.  
Piekrastes plānojuma izstrādes mērķis ir veicināt Baltijas jūras Latvijas piekrastes, kā 
saimnieciski aktīvas un kvalitatīvas dzīves, kultūrvides un rekreācijas telpas attīstību, 
attīstības intereses līdzsvarojot ar dabas un vides aizsardzības prasībām, kas sasaucās 
ar projektā plānotajām aktivitātēm. Plānā noteikts ka ilgtermiņa attīstība un viena no 
būtiskākajām ekonomiskās attīstības jomām piekraste ir tūrisma un rekreācijas 
attīstība. Piekrastes plānojuma risinājumi ir vienošanās piekrastes pašvaldību, valsts 
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institūciju un nevalstisko organizāciju starpā, kas arī notiek projekta ietvaros, lai 
investīcijas piesaistītu vietās, kur tās sekmēs dabas un kultūras mantojuma 
saglabāšanu un attīstību, kā arī dos pienesumu tūrisma attīstībai. Piekrastes plānojums 
ir platforma tematiski saistītu, bet daudzveidīgu tūrisma piedāvājumu veidošanai, 
atbilstošas uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī koordinētai investīciju piesaistei, kas arī 
tiek veikts projektā. Vienots piekrastes publiskās infrastruktūras tīkls ir nepieciešams, 
lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi piekrastes dabas un kultūras mantojumam,  mazinot 
slodzi uz piekrastes ekosistēmām un veicinot vienotā piekrastes dabas un kultūras 
mantojuma saglabāšanu un potenciāla izmantošanu. Tas radīs priekšnoteikumus 
uzņēmējdarbības un vienota piekrastes tūrisma produkta attīstīšanai un mārketingam.  

11.3.Sasaiste ar Pāvilostas novada attīstības programmu un investīciju plānu 
 

Pāvilostas novada pašvaldības attīstības programmā 2012.- 2018. gadam ir minētas 
projektā plānotās aktivitātes:  

Rīcības plānā:  RV 1.2. Kvalitatīva kultūras, sporta un atpūtas pakalpojumu 
nodrošinājums, uzdevumā U 1.2.1. Attīstīt kultūras infrastruktūru un pilnveidot kultūras 
pakalpojumus, minēts: kultūras iestāžu rekonstrukcija, muzeju rekonstrukcija; RV 4. 
Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana; U  2.4.2. Sekmēt kultūrvēsturisko 
vērtību saglabāšanu. Aktivitāte: Saglabāts kultūrvēsturiskais novada mantojums. RV 3.3. 
Tūrisma attīstība; U.3.1. Tūrisma infrastruktūras izveide un uzlabošana: pilnveidot dabas 
un kultūrvēsturiskā mantojuma apskates objektus, tos labiekārtojot un nodrošinot to 
saglabāšanu.   

Investīciju plānā: 31. Pāvilostas muzeja rekonstrukcijas 3. kārta. VTP3:           Novada 
konkurentspējas palielināšana; 65. Promenādes izbūve ar labiekārtojumu no Dzintaru 
ielas līdz Z molam.  

Pāvilostas novada pašvaldības attīstības programma ir apstiprināta 28.02.2013. Protokols 
Nr.5, 10 paragrāfs. 

11.4.Sasaiste ar iepriekšējā plānošanas periodā īstenotajiem, īstenošanā esošajiem 
vai plānotajiem projektiem 

   Projektam ir tieša sasaite ar citiem ES projektiem un pašvaldības ieguldījumiem 
minētajos objektos: Pāvilostas novadpētniecības muzeja un tam piederošās Laivu mājas 
sakārtošanā tika realizēti sekojoši projekti: ELFLA “Dzīvojamās ēkas- muzeja fasādes 
rekonstrukcija”, EZF “Palīgēkas rekonstrukcija par muzeja ekspozīcijas ēku” un 
“Pāvilostas novadpētniecības muzeja jumta rekonstrukcija”, Pašreiz  LAD ir iesniegts 
projekts “Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu mola pagarināšana”, kas paredz sakārtot 
arī Ziemeļu molu, līdz ar to promenādes izbūve būtu loģisks mola turpinājums vienotai 
infrastruktūras izveidei un vizītkartei tūristiem Baltijas jūras piekrastē. Ir uzsākta projekta 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas 
izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam”, I.D. Nr. 16-02-FL03-F043.0204-
000001”, saskaņā ar SIA „Geo Consult” izstrādāto būvprojektu. Plānots projektā 
izveidoto Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas telpas  aprīkot un apmēbelēt no 
INTERREG LAT/LIT projekta “Palanga. Pavilosta. Maritime inspired history. Projekta 
Nr. 173, sadarbībā ar Palangas kūrorta muzeju. 
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12. .Infrastruktūras apraksts  projektā plānotām aktivitātēm 
 
    Pāvilostas novada pašvaldība īsteno projektu, lai sakārtotu savu infrastruktūru, kas ir 
saistoša tūrisma attīstībai, tai skaitā kultūras pieminekļus, saglabātu tos nākamajām 
paaudzēm, kā sava laika lieciniekus.  Ņemot vērā novada atrašanās vietu pie Baltijas 
jūras, viena no novada attīstības prioritātēm ir tūrisms, kas ir minēts Pāvilostas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam: vīzijā ir minēts, ka Pāvilostas novads ir 
tūristiem ērti sasniedzams novads ar bagātu dabas, kultūrvēsturisko un tradīciju 
mantojumu Latvijā un Kurzemes reģionā. Pāvilostas novada unikālās vērtības saistās 
galvenokārt ar neaizsalstošu ostu un plašo tūrisma piedāvājumu. Paši populārākie 
kultūrvēsturiskie tūrisma objekti Pāvilostā ir Pāvilostas novadpētniecības muzejs ar tam 
piegulošo teritoriju un jūras krasts, ko lielākā tūristu plūsma apmeklē, virzoties pa 
plānotās promenādes vietu- gar Sakas upes krastu virzienā uz Ziemeļu molu. Projekta 
realizācijas rezultātā plānots pilnībā sakārtot  pašu kultūrvēsturisko objektu- Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja ēku: nodrošināt invalīdu pieejamību un izbūvēt ugunsdzēsības 
kāpnes ugunsdrošībai, kā arī veikt muzeja ēku apkārtnes labiekārtojumu, nelielas estrādes 
izbūvi pie muzeja, promenādes izbūvi ar labiekārtojumu no Dzintaru ielas sākuma līdz 
Ziemeļu  molam un muliņa izbūvi, kā arī nostiprināt Sakas upes krastu, lai novērstu plūdu 
apdraudējumu abām Pāvilostas novadpētniecības muzeja vēsturiskām ēkām. Izveidojot  
sakārtotu un vienotu tūrisma infrastruktūru un iekļaujot to vienotā Latvijas jūras 
piekrastes  tūrisma maršrutā, kopumā pieaugs tūristu un apmeklētāju skaits gan katram 
objektam atsevišķi,  gan visam tūrisma maršrutam kopumā. Tas savukārt dos savu 
ieguldījumu vietējā uzņēmējdarbībā, īpaši uzņēmējdarbībā, kas saistīta ar tūrismu un tā 
apkalpošanu. Uz šo atjaunoto un labiekārtoto tūrisma objektu bāzes radoši un aktīvi  
vietējie iedzīvotāji varētu “uzbūvēt” savu tūrisma piedāvājumu, piemēram mājražotāji, 
mājamatnieki, vietējo tradīciju piedāvājums u.c. kuru piedāvātu savu produkciju vai 
pakalpojumu minētos objektos, kas savukārt paplašinātu tūrisma piedāvājumu novadā un 
visā tūrisma piekrastes objektu ķēdē kopumā. 
 

Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēka un Laivu māja 
 

   1879. gada 22. maijā vācu barons Otto Fridrihs fon Lilienfelds dibina ostas pilsētu, 
nosaucot to sava brāļa - Kurzemes gubernatora Paula Lilienfelda vārdā - Paulshafen – 
vēlāk Pavlovskaja gavaņ un Pāvilostā ieliek pamata akmeni pirmajai mūra ēkai Pāvilostā 
- no sarkaniem ķieģeļiem un laukakmeņiem būvētajai loču mājai. Kopš 1992. gada ēkā 
apmeklētājiem pieejams Pāvilostas novadpētniecības muzejs, kura krājumos glabājas 
vairāk nekā 10000 priekšmetu. Blakus muzejam atrodas Laivu māja, kurā apskatāmi 
lielgabarīta eksponāti.  
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Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēka 

 
Pāvilostas novadpētniecības muzejam, bijušajai Loču mājai, kopā ar laivu novietni un 
Sakas upes bruģi ir piešķirts vietējās nozīmes valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa 
statuss (Valsts aizsardzības Nr. 8661). Ēkām un krasta bruģa kompleksam gadsimtu 
garumā bijusi svarīga loma pilsētas kā ostas attīstībā un izmantošanā. Tagad tas ir 
Pāvilostas kultūras tūrisma nozīmīgākais objekts, būtisks kultūrvēstures izziņas avots ar 
vērā ņemamu muzeja fondu bagātību. Muzejs ir viens no retajiem muzejiem Latvijā, kas 
veltīts zvejsaimniecības attīstībai. Muzejā ir savākts ap 2000 eksponātu, kas veltīti 
zvejniecībai Muzeja ekspozīcijai tiek piedāvāti lielgabarīta eksponāti, bet nav telpu, kur 
tos izvietot. Plānots pašreizējā malkas šķūņa vietā izbūvēt lielgabarīta eksponātu 
ekspozīcijas zāli, kur izvietot lielgabarīta eksponātu ekspozīcijas zāli un invalīdu WC. 
Muzejam ir problēmas ar invalīdu pieejamību, kāpnes, kas ved muzejā ir stāvas un 
piekļuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir stipri problemātiska.  
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Kāpnes, kas ved muzejā, nav piemērotas personām ar kustību traucējumiem 

 
 

Muzeja ēkas otrajam stāvam, pēc VUGD prasībām, nepieciešamas ārējās metāla kāpnes, 
kas ugunsgrēka gadījumā nodrošinātu evakuāciju pa ēkas ārpusi 

 



 24 

 
 

Muzejam blakus esošā Laivu māja ar Sakas upes bruģa  fragmentu un Pāvilostas SERF 
klubu 

 

 
   Senais Sakas upes bruģis, kas pašreiz kalpo kā slips, un tam, kopā ar pārējām ēkām, ir 
piešķirts vietējās nozīmes valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss.                   
Līdz ar intensīvu transporta  kustību, kas ved laivas nolaišanai Sakas upē, tas tiek bojāts. 
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  Muzejam apkārt pašreiz atrodas asfalta segums, kas ir nolietojies, bojāts un bojā 
muzeja apkārtnes kopējo izskatu. Apkārt muzeja ēkām paredzēts veikt apkārtnes 
labiekārtojumu.  
Blakus muzejam plānots izvietot nelielu āra estrādi vasaras pasākumiem plašākai 
publikai, jo muzejam nav lielu telpu publisku pasākumu organizēšanai. 
 

Pāvilostas promenādes izbūve 
 

     1878.gada ziemā vācu barons Otto Fridrihs fon Lilienfelds par saviem līdzekļiem 
uzsāk divu paralēlu molu - Ziemeļu un Dienvidu – būvi. Sākotnējos ostas vārtus veidoja 
no pāļu rindām un uz kadiķu zariem klātiem akmeņu krāvumiem. 1929.gadā molus 
pagarina ar betona blokiem. Kanāla garums - 950m. Tomēr kanāla šaurā ieeja (52m) un 
paralēli izbūvētie moli apgrūtina lielāku kuģu kustību. Padomju gados, kad molus 
uzraudzīja robežsargi, pastaigas pa tiem bija aizliegtas. Pirms gadiem divdesmit šādu 
aizliegumu vairs nebija, bet akmeņu krāvums vētru un ledus iešanas ietekmē bija kļuvis 
pastaigām bīstams. 2010.gadā moli piedzīvoja rekonstrukciju. Šobrīd Ziemeļu mola 
garums ir 287m, Dienvidu– 297,5m. Projektā plānotā promenāde savieno Ziemeļu molu 
ar Dzintaru ielas sākumu pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja. Šeit notiek intensīvākā 
tūristu plūsma vasaras sezonā, jo vieta ir “stratēģiski” svarīga un tajā ir koncentrējusies 
galvenie tūristu apmeklējuma objekti. 
 

 
 

Taka, kas savieno Dzintara ielas sākumu ar Ziemeļu molu un iet gar Salas upes krastu. 
Šeit plānots izveidot promenādi un nostiprināt Sakas upes krastu. 

 
13. Galvenie sociālekonomiskie ieguvumi 

 
  Projekta realizācijas rezultātā tiks radīti jauni sociālekonomiskie ieguvumi Pāvilostas 
pilsētas apmeklētājiem: tā būs lielgabarīta muzeja eksponātu ekspozīcijas zāle, kur liela 
daļa būs izvietoti priekšmeti, kas saistīti ar zvejniecību. Ēkā būs arī iebūvēts WC 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pāvilostas muzejs būs pieejams cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem un tiks labiekārtota muzeja apkārtne. Muzeja darbinieku un apmeklētāju 
drošībai tiks izbūvētas ugunsdzēsības- evakuācijas drošības kāpnes uz ēkas otro stāvu. 
Blakus muzejam tiks izveidota neliela estrāde, kur vasaras vakaros plānots rādīt 
brīvdabas kino, tūristu grupām vārīt īpašo Pāvilostas zvejnieku zupu un veidot atraktīvus, 
ar zvejniecību saistītus pasākumus un piedāvājumus. Savukārt pievadot SERF mājai tik 
nepieciešamās komunikācijas, SERF māja varēs kvalitatīvi sniegt savus pakalpojumus: 
veikt ar  jūras sporta veidiem saistītas apmācības tūristiem un citiem interesentiem. 
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Izbūvējot slipu Sakas upē, laivotājiem un citiem ūdens sporta veidu cienītājiem būs 
iespēja ielaist laivas, SUP dēļus un citus palīglīdzekļus Sakas upē. Savukārt izveidojot 
promenādi, kas savienos Dzintaru ielas sākumu ar Ziemeļu molu, tūristi un apmeklētāji 
varēs civilizēti nokļūt jūras krastā, pārvietoties ar bērnu ratiņiem vai invalīdu ratiņiem 
droši un nokļūt pie jūras. Realizējot projektu ieguvēji būs arī uzņēmēji, īpaši tūrisma 
uzņēmēji, jo projekts ir vērsts uz uzņēmējdarbības attīstību novadā. Savukārt nostiprinot 
Sakas upes krastu, tiks pasargāta no plūdiem muzeja ēka un Laivu māja, kas vietējās 
nozīmes kultūras piemineklis un kalpo par pilsētas vizītkarti.  
 

14. Infrastruktūras attīstības projekta ilgtspēja 
 

    Projekta realizācijas rezultātā jaunradītā un rekonstruētā infrastruktūra no pašvaldības 
puses tiks uzturēta kārtībā, sakopta un kalpos tiek mērķiem, kas projektā ir paredzēti 
vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas. Tam tiks izdalīti līdzekļi no pašvaldības 
budžeta, lai šo infrastruktūru uzturētu kārtībā vismaz piecus gadus pēc projekta 
īstenošanas. Projekta realizācija palīdzēs Pāvilostas novadpētniecības muzejam piesaistīt  
vairāk apmeklētājus, arī cilvēkus ar kustību traucējumiem. Projektam būs multiplikatīvs 
efekts, jo jaunradītie rezultāti tiks popularizēti tūrisma bukletos, mājas lapās un tūrisma 
gadatirgos, kā jauns komplekss tūrisma piedāvājums, kas balstoties uz sakārtotu 
infrastruktūru, “apaugs” ar citiem tūrisma piedāvājumiem.  
 
15.Risku izvērtējums infrastruktūras attīstības projekta īstenošanā, 
ietverot risku prevenciju 
 
N.p.
k. 

Risks Riska apraksts 

Riska 
ietekm

e 
(augsta, 
vidēja, 
zema) 

Iestāšanas 
varbūtība 

(augsta, 
vidēja, 
zema) 

 
 
 

Riska novēršanas/ mazināšanas 
pasākumi 

1. Finanšu Finanšu 
līdzekļu  
nepietiekamība 

zema zema Pašvaldībai var pietrūkt finanšu 
resursi pašvaldības budžetā, vai 
rodas izmaksu sadārdzinājums. 
Projekta realizācijai tiks ņemts 
kredīts Valsts kasē. Pašreiz 
pašvaldībai nav kredītsaistību. 
Pašvaldības ikgadējā budžetā 
rezerves fondā tiks paredzēti 
finanšu līdzekļi iespējamo 
neparedzēto izdevumu segšanai. 
Pāvilostas novada pašvaldība ir 
projekta sagatavošanā ir izvērtējusi 
savas iespējas, saglabājot noteiktu 
aizņemšanās kapacitāti. Tas 
nozīmē, ka projekta izmaksu 
pieauguma gadījumā tiks 
nodrošināts papildus finansējums 
aizņēmuma veidā. 

2. Īstenoš
anas  

Iekļaušanās 
laika grafikos  

zema zema Projekta aktivitātes plānotas tā, lai 
neietekmētu projekta īstenošanu, 
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Iepirkumu 
procedūras 
risks, ja 
iepirkums tiek 
pārsūdzēts 
IUB 
 

sākotnējā fāzē veicot padziļinātu 
esošās situācijas un attīstības 
tendenču analīzi. Īstenojot projektu 
nobīdes no laika grafika jebkurā 
projekta realizācijas posmā var būt 
kā risks, ka projekta realizācija 
netiek īstenota plānotajā laikā. Lai 
novērstu šādu risku, tad plānojot 
projekta aktivitāšu laika grafiku, 
tiek  ņemts vērā maksimālais 
aktivitātes īstenošanas laika, 
izvērtējot visus apstākļus (laika 
apstākļus, iepirkuma procedūras 
sarežģījumus, būvdarbu nobīde no 
plāna u.c.), kas var ietekmēt tās 
izpildi. Projekta laika grafiks 
plānots ar rezervi, lai 
nepieciešamības gadījumā var veikt 
līguma grozījuma izmaiņas, 
vienlaikus nepārsniedzot maksimāli 
pieļaujamo projekta realizācijas 
laiku. 
Iepirka procedūra jau ir veikta un 
noskaidrots plānoto būvdarbu 
veicējs, ar kuru līgums tiks noslēgts 
pēc projekta apstiprināšanas 
 

3. Rezultā
tu 
rādītāju 
sasnieg
šanas 

Projektā netiek 
izpildīti 
plānotie 
rādītāji 

zems zems Projektā plānotā infrastruktūra tiks 
izbūvēta un sakārtota atbilstoši 
būvprojektam, jo pašvaldībai ir 
liela pieredze infrastruktūras 
projektu realizācijā, kā arī ir veikt 
iepirkums par būvdarbu veikšanu. 
Projektā plānotie jaunradītie 
pakalpojumi tiks realizēti, kas gan 
izriet no sakārtotas infrastruktūras, 
gan arī muzeja personāls ir 
pieredzējis un kompetents, lai 
īstenotu plānotos pakalpojumus 
tūristiem un apmeklētājiem.  
Plānoto apmeklētāju skaita 
sasniegšana tiks realizēta, jo veicot 
tūristu uzskaiti ar automatizēto 
apmeklējumu uzskaites sistēmu, no 
pieredzes atliek secināt kā 
apmeklētāju plūsma publiskā telpā 
pie muzeja sasniegs plānotos 
rādītājus.  
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4. Projekt
a 
vadības 

Projekta 
vadības risks 

zems zems    Projekta vadības komandai ir liela 
pieredze un augsta atbildības sajūta 
līdzvērtīgu projektu realizācijā. 
Būtiski ir noteikt būvuzrauga 
kvalitātes kritērijus, jo viņš ir 
nozīmīgs speciālists, lai veiksmīgi 
noritētu projekta vadība. 

 
16.Indikatīvs  infrastruktūras attīstības projekta īstenošanas laika plāns 
kalendāro mēnešu griezumā 
 
  Plānotajiem būvdarbiem ir veikts iepirkums un tiklīdz projekts tiks apstiprināts, tiks 
noslēgts līgums ar darbu veicēju un uzsākti būvdarbi. Būvdarbus plānots veikt sešus 
mēnešus no līguma noslēgšanas brīža (plānotais laiks ir 2017. gada augusts). Mēnesis pēc 
darbu beigšanas paredzēts finansu dokumentācijas sakārtošanai. 
 
2017.  gads  2018.  gads  2018.g. 
1.mēnesis 2.mēnesis 3.mēnesis 4.mēnesis 5.mēnesis 6.mēnesis 7.mēnesis 
Būvnie 
cības darbi 

Būvnie 
cības 
darbi 

Būvnie 
cības darbi 

Būvnie 
cības darbi 

Būvnie 
cības darbi 

Būvnie 
cības darbi 

Atskaišu 
sagatavošana 

 


